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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kawasan 

Gerbangkertasusila tiap Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur tahun 

2013-2017. Dalam pembagian wilayah di Kawasan Gerbangkertasusila terdiri 

dari 5 Kabupaten dan 2 Kota. 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif 

kuantitatif yakni menggunakan angka serta memberikan sebuah gambaran 

yang faktual serta akurat berdasarkan data yang sudah ada. Penelitian ini juga 

tidak menggunakan data-data saja akan tetapi juga menganalisa serta 

menginterpretasi dari data tersebut. 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis 

data sekunder yang di dapat dari BPS atau badan pusat statistik. Serta data-

data dari jurnal maupun studi pustaka yang sudah dilakukan oleh peneliti. 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

a.) Penyerapan Tenaga Kerja (Y) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent 

adalah penyerapan tenaga kerja (Y). Pada penelitian ini indikator 

angka penyerapan tenaga kerja dapat diketahui dengan banyaknya
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 jumlah penduduk yang bekerja menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. Dalam penyerapan tenaga kerja atau PTK 

satuan yang digunakan adalah jiwa. Serta data penyerapan tenaga 

kerja di peroleh dari BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel Independent atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel dependent. Dalam 

penelitian ini yang menjadi varibel independent ada dua yakni industri 

dan perdagangan. 

a.) Investasi (X1) 

Investasi merupakan pembelanjaan atau pengeluaran dalam 

penanaman modal suatu perusahaan yang digunakan untuk membeli 

barang ataupun peningkatan dalam memproduksi suatu barang. Pada 

penelitian ini indikator Investasi dapat diketahui dengan melihat 

besarnya Investasi per tahun menurut Kabupaten/Kota di Kawasan 

Gerbangkertasusila Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2017 

(dalam satuan miliar rupiah). Untuk sumber data yang diambil dari 

Badan Pusat Statistik (BPS). 

b.) Produk Domestik Regional Bruto (X2) 

PDRB merupakan jumlah nilai barang maupun jasa yang 

dihasilkan dari beberapa kegiatan perekonomian. Pada penelitian ini 

indikator jumlah PDRB di lihat dari jumlah keseluruhan PDRB per 

sektor atas dasar harga konstan menurut Kabupaten/Kota di 
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Kawasan Gerbangkertasusila Provinsi Jawa Timur selama tahun 

2013-2017 (dalam satuan miliar rupiah). Sumber data yang diambil 

dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

c.) Upah Minimum Kabupaten (X3) 

Upah Minimum Kabupaten merupakan standar minimum yang 

digunakan oleh perusahaan atau produksi dalam menetapkan upah 

pekerja dalam lingkungan usaha kerja. Pada penelitian ini indikator 

jumlah Upah Minimum Kabupaten dilihat dari jumlah Upah per 

tahun yang sudah di tetapkan oleh pemerintah berdasarkan 

Kabupaten/Kota di Kawasan Gerbangkertasusila Provinsi Jawa 

Timur selama tahun 2013-2017 (dalam satuan juta rupiah). Sumber 

data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

E. Teknik Pengumpulan data 

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan 

dokumentasi yaitu melakukan proses atau teknik dengan cara memperoleh 

data melalui mencatat, mengumpulkan data yang sudah di publikasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan yaitu digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah yang sudah dikemukakan di penelitian dan menghitung 

seberapa besar efek perubahan dari beberapa kejadian satu dengan kejadian 

yang lainnya. Teknik analisa data berdasarkan pengertiannya yaitu teknik 

dalam menyederhanakan data agar mudah dibaca, di interpretasikan serta di 

pahami. Hal ini memiliki tujuan yaitu agar bisa mendapatkan gambaran 
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secara jelas terhadap kejadian yang sudah diteliti serta berguna dalam 

pemecahan suatu masalah.  

1. Model Analisis 

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan data 

panel, data panel adalah merupakan gabungan dari dua data yakni dari 

data time series serta cross section, data crosss section diperoleh dari data 

di Kawasan Gerbangkertasusila. Sedangkan dari data time series di ambil 

dari tahun 2013-2017. 

Rumus regeresi data panel : 

𝐿𝑜𝑔𝑌1𝑖𝑡 = ∝ + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 

Dimana : 

𝐿𝑜𝑔𝑌1 = Penyerapan Tenaga Kerja 

∝  = Konstanta 

𝛽1𝛽2𝛽3 = Koefisien Garis Regresi 

𝑋1  = Investasi 

𝑋2  = Produk Domestik Regional Bruto 

𝑋3  = Upah Minimum Kabupaten 

i  = Data Cross-Section “ Kawasan Gerbangkertasusila” 

    t  = Data Time Series  tahun 2013-2017 
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Terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam melakukan metode estimasi 

regresi data panel, diantaranya : 

a. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS):  

Untuk model data ini merupakan model data panel yang 

sangat sederhana dikarenakan hanya menggabungkan dari dua data 

yakni data time series serta data cross section. Dalam metode model 

ini juga bisa menggunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Square) 

sebagai estimasi dalam model data panel. 

b. Fixed Effect Model (FE):  

Untuk model data ini dapat diasumsikan bahwa terdapat 

perbedaan antar individu memfasilitasi terhadap perbedaan 

intersepnya, namun slopnya tidak berubah atau masih sama antar 

variabel. Dalam model estimasi ini menggunakan LSDV (Least 

Square Dummy Variabel). 

c. Random Effect Model  (RE) :  

Untuk model ini akan mengestimasi dari data panel dimana 

terjadi gangguan variabel atau bisa saling berhubungan antar waktu 

serta antar individu. Dalam model ini perbandingan intersep 

diakomodasi oleh error term terhadap masing-masing individu. 

Estimasi model atau perhitungan dalam model ini yaitu 

menggunakan GLS (Generalized Least Square). 

 

 



30 
 

 
 

A. Penentuan Model Estimasi : 

Dalam pemilihan model yang tepat serta akurat. Maka 

ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu : 

a) Uji F (Uji Chow) 

Dalam uji ini dipakai untuk penentuan model CE 

(Common Effect) atau juga FE (Fixed Effect) yang akan 

dilakukan beberapa pemilihan dalam perhitungan data panel. 

Pengujian ini memakai dengan menggunakan hipotesa sebagai 

berikut : 

𝐻0= Metode Common Effect (CE) 

𝐻1= Metode Fixed Effect (FE) 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika F hitung > F tabel maka 𝐻0 ditolak, 𝐻1 diterima. 

Jika F hitung < F tabel maka 𝐻0 diterima, 𝐻1 ditolak. 

b) Uji Hausman 

Dalam uji ini dipakai untuk penentuan model FE (Fixed 

Effect) atau juga RE (Random Effect) yang tepat dipergunakan. 

Dalam pengujian ini menggunakan hipotesa sebagai berikut : 

𝐻0 = Metode Random Effect (RE) 

𝐻1= Metode Fixed Effect (FE) 
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Dengan Kriteria : 

Jika Chi-Square hitung > Chi-Square tabel maka 𝐻0 

ditolak, 𝐻1 diterima. Sedangkan jika Chi-Square hitung < Chi-

Square tabel maka 𝐻0 diterima, 𝐻1 ditolak. 

c) Uji Lagrange Multiplier  

Dalam uji ini dipakai sebagai kriteria dalam menentukan 

model RE (Random Effect) atau CE (Common Effect) yang tepat 

dipergunakan. Pengujian ini menggunakan hipotesa sebagai 

berikut : 

𝐻0= Metode Pooled Least Square (PLS) 

𝐻1 = MetodeRandom Effect (RE) 

Dengan Kriteria : 

Jika LM hitung > Chi-Square tabel, maka 𝐻0 ditulak dan 

𝐻1 diterima. Sedangkan jika LM hitung  < Chi-Square tabel, 

maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak. 

B. Pengujian hipotesis 

Dalam menentukan kebenaran terhadap pengujian 

hipotesis, maka penelitian ini mempergunakan uji hipotesis 

sebagai berikut : 

1) Uji t 

Dalam pengujian ini dilakukan sebagai bahan 

pengujian hubungan regresi secara individual. Serta untuk 

mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh signifikan 
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terhadap variabel terikat. Terdapat uji dua arah dalam 

pengujian hipotesanya sebagai berikut : 

𝐻0 : 𝛽𝑖 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

𝐻0 : 𝛽𝑖 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh dari variabel independen 

terhadap ariabel dependen. 

Dengan demikian maka didapatkan kriteria pengujian sebagai 

berikut : 

𝐻0 diterima dan 𝐻1 di tolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dengan artian 

bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 𝐻0ditolak dan 𝐻1 

diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  dengan artian bahwa variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2. Uji F 

Dalam pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

secara kolektif atau bersama-sama variabel bebas atau 

(independent) berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

variabel terikat atau (dependent). Maka pengujian ini 

terdapat hipotesa sebagai berikut : 

Jika 𝐻0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 dengan artian bahwa tidak ada 

pengaruh secara signifikan yang terjadi dari variabel 



33 
 

 
 

independent atau variabel bebas terhadap variabel 

dependent atau variabel terikat secara bersama-sama. 

Jika 𝐻1≠𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 𝛽4 dengan artian bahwa ada 

pengaruh secara signifikan yang terjadi dari variabel 

independent atau variabel bebas terhadap variabel 

dependent atau variabel terikat secara bersama-sama.  

Dengan memiliki Kriteria pengujian sebagai berikut : 

Jika 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, 

dengan artian bahwa variabel bebas (independent) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat 

dependent. 

Sedangkan jika 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

> 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dengan artian bahwa variabel bebas 

(independent) berpengaruh secara signifikan terhadapa 

variable terikat (dependent). 

3. Koefisien Determinasi (R-Squared) 

Berdasarkan Koefisien Determinasi untuk 

mengetahui suatu hubungan pengaruh variabel bebas 

(independent) secara bersama-sama atau serentak terhadap 

variabel terikat (dependent). Serta koefisien ini juga untuk 

menentukan seberapa besar tingkat presentase yang 

didapatkan dari beragam variabel bebas (independent) yang 

digunakan dalam model serta dapat menjelaskan variabel 
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terikat (dependent). Jika hasil R2 sebesar 1 maka terjadi 

hubungan yang sempurna. Akan tetapi jika hasil R2  yang 

nilainya nol maka tidak ada hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa semakin kecil dari R2 juga akan semakin lemahnya 

hubungan antar variabel. 

G. Populasi  

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu dari seluruh 

Kabupaten atau Kota yang berada di Kawasan Gerbangkertasusila di Provinsi 

Jawa Timur yang terbagi dalam 5 Kabupaten dan 2 Kota.  

 


